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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َّةَ اسْبٰر۪هيمَ   ل رَاٍط ُمْستَ۪قيٍمٍۚ ۪دينًا قسيَمًا مس ي اسٰٰل صس قُْل اسنَّ۪۪ن هَٰدي۪۪ن رَّ۪ب۪
َن اْلُمْشرس۪كيَ  .َح۪نيفًاٍۚ َوَما كَاَن مس  

ُ َعلَْيهس   قَاَل رَُسولُ  س َصَّلَّ اّٰلله َّمَ اّٰلله :َوَسل  

ََّخَذِنس َخلسيلً  َ ات سنَّ اّٰللَّ سْبرَاهسيمَ َخلسيلً كَمَا اتَّخَ  ا  . َذ ا     

DE PROFEET IBRĀHĪM EN RECHTZINNIGHEID 
 

De Islām is een religie die het beste aansluit bij de 

schepping van de mens. Deze religie is de religie van het 

zuivere monotheïsme (al-tawḥīd), die voorschrijft dat er 

geen andere god is dan Allah هلالج لج en dat Hij de Enige is Die 

aanbeden kan worden. Alle profeten brachten deze 

boodschap over naar hun volk. Eén van deze gezegende 

profeten was Ibrāhīm (Abraham). Ibrāhīm is de 

aartsvader van veel profeten. De profeet Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص 

behoorde tot zijn nakomelingen.  Ibrāhīm (vrede zij met 

hem) was een voorbeeldig persoon die zich strikt hield 

aan de ware religie en die Allah هلالج لج gehoorzaamde. Hij 

beschikte over alle nodige kwaliteiten die nodig zijn om 

een goed mens te zijn. Hij was een dienaar die Allah هلالج لج 

altijd dankbaar was voor Zijn gunsten. Om die reden werd 

hij door Allah هلالج لج verkozen en naar het ware pad geleid.1 
 

Beste broeders en zusters! 

De profeet Ibrāhīm (vzmh) nodigde de mensen uit om in 

de eenheid van Allah هلالج لج te geloven, wat de basis en 

essentie is van alle fraaiheid. De term waarmee de religie 

van Ibrāhīm wordt aangeduid is al-ḥanīfiyya, wat staat 

voor rechtzinnigheid en monotheïsme. Een ḥanīf is 

iemand die verwijderd is van valse overtuigingen, 

verkeerde gedachten en van een slecht moraal en die zich 

altijd richt op de waarheid en goedheid, alleen Allah هلالج لج 

aanbidt en zijn beloning alleen van Hem verwacht. Deze 

kenmerken zijn de meest essentiële principes waartoe de 

ware religies oproepen. Zo lezen we in de Qurʾān: ‘[O 

Muḥammad], zeg: “Voorwaar, mijn Heer heeft mij op 

een recht pad geleid, een solide religie, de rechtzinnige 

godsdienst van Ibrāhīm. En hij behoorde niet tot de 

 
1 Zie Al-Naḥl, 16: 120-122. 
2 Al-Anʿām, 6: 161. 
3 Zie Al-Nisāʾ, 4: 125. 
4 IM141 Ibn Mājah, Al-Sunna, 11. 

afgodendienaren.”’2 De profeet Ibrāhīm was in alle 

opzichten een voorbeeldig persoon en een na te volgen 

gids. Hij was erg waardig, vriendelijk, gastvrij en eerlijk. 

Daarom nam Allah هلالج لج hem als boezemvriend.3 Deze 

vriendschap is niet alleen voorbehouden aan Ibrāhīm. 

Allah’s poorten van vriendschap staan open voor iedereen 

die zich gedraagt als Ibrāhīm. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei daarover: 

‘Voorwaar, Allah nam mij als boezemvriend, zoals Hij 

Ibrāhīm als boezemvriend nam.’4 
 

Beste moslims! 

De profeet Ibrāhīm werd vanwege zijn inzet voor het 

zuivere monotheïsme een vertegenwoordiger van de 

waarheid. De Qurʾān verwoordt dat als volgt: ‘Waarlijk, 

er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrāhīm en 

degenen die met hem waren, toen zij tegen hun volk 

zeiden: “Wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en 

voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven 

jullie niet en er is tussen ons en jullie vijandschap en 

haat ontstaan, voor altijd, totdat jullie in Allah, de 

Ene, geloven…”’5 Ibrāhīm stond achter zijn overtuiging 

van één God. Hij zette zich vastberaden in om zijn 

boodschap te verkondigen en weigerde afgoden te 

aanbidden. Hij liet zien dat alleen het monotheïsme tot 

bevrijding leidt en deed geen enkele concessie teneinde 

de waarheid, rechtvaardigheid, rechtschapenheid en 

andere morele waarden in stand te houden. 
 

Beste gelovigen! 

Wat ons siert, is om de eenheid van Allah هلالج لج te 

doorgronden zoals Ibrāhīm en om een goed begrip te 

hebben van dienaarschap. Laten we het karakter van deze 

vooraanstaande profeet ons eigen maken. Laten we net 

zo’n sterke īmān als hij hebben, en net zo vastberaden zijn 

in aanbidding en vrijgevigheid, zodat ook wij een 

boezemvriend van Allah هلالج لج worden. Ik beëindig mijn 

preek met smeekbeden van Ibrāhīm: ‘Onze Heer! Maak 

ons tot degenen die zich overgeven aan U en onze 

nakomelingen tot een gemeenschap die zich overgeeft 

aan U.’6 ‘Mijn Heer! Maak mij tot degenen die de ṣalāt 

onderhouden, ook mijn nakomelingen. Onze Heer! 

Verhoor mijn smeekbeden. Onze Heer! Vergeef mij, 

mijn ouders en de gelovigen, op de Dag waarop de 

rekenschap plaatsvindt.’7 
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